
  احلليب : قد كنت قد ذكرت لك عن عبد اهللا اخلميس العامل السعودي اجلغرايف

  اخلميس الشيخ :

في أشياء طبعا احلليب : له كتاب امسه شهر يف دمشق ؛ أحد اإلخوة صور يل منه فيما يتعلق بزيارته لكم ؛ ف

أقرؤها من باب الفائدة ، وشيء ثاين من أجل أن أتثبت شيخنا من نقطه قاهلا ، قال إنك أنت تدرس يف طبقات 

  فحول الشعراء ؟

  . ...ما أدرس إمنا كنت أحضر  الشيخ :

  احلليب : حتضر أيوه ، هكذا فهمت كالمه ما واضح يعين .

  هو يقول إين كنت أدرس ؟ الشيخ :

أنه هكذا العبارة جاءت ألنه جاء يف سياق ذكر أصول الفقه الذي درسته تبع خالف. وكذا زاد املعاد احلليب : ك

  وهذه اِألشياء .

ال ، كنت أحضر ، كان الذي يدرس الطبقات هذه مدير ما مدير رئيس امع العلمي العريب يف دمشق  الشيخ :

  ، تذكر امسه ؟

  احلليب : املنويف .

  أيش ؟ أي نعمال ، مصطفى  الشيخ :

  اهللا حيييك الشيخ السائل :

اهللا حيييك ويبارك فيك واهللا نسيت مصطفى أيش ، كان من مجلة الذي حيضر الدرس الشيخ جت  الشيخ :

  . ...البيطار واألستاذ التنوخي ، فقط هذاك كان هو تقريبا 

  احلليب : الذي يدرس ؟

  أينعم . الشيخ :

  . ...احلليب : هنا أيش يقول أستاذي 

  رئيس امع العلمي العريب الذي مقابل املكتبة الظاهرية ، ما يقول ؟ الشيخ :

احلليب : يقول الكالم األول يعين فيه حقيقة أشياء تثري اهلمة ، مهة طالب العلم حتت عنوان السلفية بني صفوف 

  اجلامعة وحلق العلماء

  مجيل الشيخ :

اإلسالمي اآلن متجه لتصفية اإلسالم مما علق به من أدران  " قلت يف غري مناسبة إن الفكراحلليب : يقول 



الشبهات واخلرافات والتضليل ، واألخذ به نقيا خالصا كيوم جاء به حممد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم وكما 

خه عرفه صحابته وسلف هذه األمة الذين مثلوا اإلسالم أصدق متثيل وفهموه كما ينبغي أن يفهم ؛ أما حينما لط

  خلف هذه األمة بكل مشني وومسوه بكل نقص وتضليل أو مشني "

  مشني ايوه الشيخ :

" وومسوه بكل نقص وتضليل بغية التحقيق ألهدافهم والدعاية ملبادئهم والتعظيم لعلمائهم واحلفظ احلليب : 

اليا من كل ملصاحلهم فهنالك شالت كفة اإلسالم ، وهان عند أعدائه وظلت األجيال حتمل إسالما أجوف خ

روح ، بعيدا عن كل تقدم ويومئذ قال أعداؤه إنه دين يصلح لزمانه الذي شرع فيه وال يتمشى وانطالقات هذا 

وال يواكب عصر الرادار والتلفزيون وحتطيم الذرة ، قالوا هذا ومثله ومثله ودللوا على ذلك بواقع أهله  ...العصر و 

وجدها قضية مدعومة بدليل فصفق هلا وحلق ، وغرب وشرق وزعم املشني ؛ فجاء بعض شباب اإلسالم الناشئ و 

أنه قبض على خامت سليمان أو عصا موسى ، وما علم أن الدعوة باطلة وأن الدليل ملغوم وأن تفاهة واقع 

  . املسلمني احندرت إليهم من أنفسهم ال من دينهم "

  بس خذوا بالكم بقى الشيخ :

  احلليب : نعم شيخنا

   ، وظنوا أم أيش ؟التعبري الشيخ :

  وإال قبله . " قالوا هذا ومثله ومثله "احلليب : 

  أنت اين انتهيت ؟ الشيخ :

  . " قالوا هذا ومثله ومثله ودللوا على ذلك بواقع أهله املشني "احلليب : 

  تبع الشباب ، تبع الشباب ؟ الشيخ :

  . ة مدعومة بدليل فصفق هلا وحلق "" فجاء بعض الشباب ، شباب اإلسالم الناشئ ووجدها قضياحلليب : 

  ." وغرب وشرق وزعم أنه قبض على خامت سليمان أو عصا موسى "احلليب : 

أيوه ، قبض على خامت سليمان تعبري خطأ ، تعبري خطأ يشري إىل خرافة راسخة يف أذهان الناس فهو إن   الشيخ :

هام ، نعم ؛ ألن عامة الناس يعتقدون أن كان من هؤالء الناس آسف جدا ، وإال فهو يعرب عما انطوى يف أذ

  ملك سليمان كان يف خامته .

  احلليب : مشهور جدا هذا بني الناس على كل طبقام .

وبناء على ذلك تروى اخلرافة املعروفة وهي أن هذه اخلرافة أيضا مشكلة أخرى نكون يف أوىل بنصري يف  الشيخ :



  ل اآلية ؟أخرى ، يفسرون فيها اآلية الكرمية ما تقو 

  ؟ (( ملكا ال ينبغي ))احلليب : 

(( ألقينا على كرسيه جسدا أال تذكروا ما هو أوهلا ؟ املهم  (( ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ))ال  الشيخ :

( ألطوفن الليلة على مائة امرأة تأتي كل هي اآلية تتعلق باحلديث الصحيح ، قال سليمان عليه السالم :  ))

ارس أو ولد يقاتل في سبيل اهللا ؛ فقيل له قل إن شاء اهللا ، فنسي ولم يقل ؛ فلم تأت امرأة امرأة منها بف

، هذا التفسري  منهن إال بشق ولد ، هذا الشق الولد ألقي على كرسي السلطان ، الدنيا كلها في ملكه )

طاد يوما السمك على الصحيح فسروها اآلية هذه بقصة خبيثة جدا وهي أن سليمان عليه السالم كان يعين يص

ساحل البحر فسقط اخلامت منه فالتقطته مسكة ، فأخذ اخلامت من السمكة شيطان من شياطني اجلن فوضعه يف 

أصبعه فخضع ملك سليمان له وهو صار غريبا عن ملكه وجلس الشيطان على كرسي سليمان حيكم بني الناس  

يش ؟ سليمان ، هنا يبدأ اخلبث الذي ال خبث كما يشتهي ويشاء ، وصار يدخل على نساء سليمان بصورة أ

بعده بالنسبة لألنبياء واستمر برهة من الدهر وهو هكذا يظن الناس أنه سليمان حىت نساؤه وأنه يأيت نساءه حىت 

استنكرت إحداهن من أمره ملا سئلت قلنا واهللا نستغرب إنه يأتينا يف حالة احليض ، فثاروا عليه حينئذ الس 

كم سليمان عليه السالم ، أينعم ، ال أنا لبعد العهد ميكن ما حكيت القصة منذ عشرين سنة ، الذي كان حي

خلطت شويه وال مؤاخذة ، سليمان دخل يتوضأ فخلع أيش ؟ اخلامت ، فجاء الشيطان وسرقه ، وأيش ؟ تسلط 

طته السمكة فهو على أيش ؟ كما قلنا على امللك ؛ أي نعم فلما طرد الشيطان بعد أن انكشف حاله التق

اصطادها وإذا ا ملا يشقها جيد فيها اخلامت فيضعه يف خامته فيعود السلطان إليه ؛ سخافة مع سخافتها فيها 

  النكارة الشديدة

  احلليب : نكارة واضحة

آه فالشاهد أم ظنوا أم وضعوا يدهم على خامت سليمان ألنه يعين خامت سليمان السيطرة على امللك  الشيخ :

  هذا التعبري ما أعجبين منه، 

  احلليب : جزاك اهللا خريا

هذه  " اقلب ورقة أو طلع ألوراقة "كان عليه أن جيتنبه هذا التعبري متاما كتعابري كثرية كما يقولون اليوم   الشيخ :

  هلا عالقة كما قلنا يف بعض االس هلا عالقة باللعب بالشدة باألوراق

  احلليب : بارك اهللا فيك

  هذه تعابري أجنبية دخلت إلينا الشيخ :



  احلليب : سبحان اهللا!

  وحنن ال ننتبه وال نشعر  الشيخ :

  أبو ليلى : شيخنا تشبه هلذه القصة اخلرافية تبع الفانوس السحري شبيك لبيك . 

  طيب الشيخ :

درت إليهم من " وما علم أن الدعوة باطلة وأن الدليل ملغوم وأن تفاهة واقع املسلمني احناحلليب : مث يقول 

أنفسهم ال من دينهم ؛ ألن الصارم البتار مل يزل وال يزال حيمل جوهره وفاعليته ؛ ولكن اليد اليت حتمله هزيلة 

شالء ال تستطيع محله وال التدليل على مدى تأثريه ، هكذا واقع املسلمني مع إسالمهم ؛ فأدرك هذا الغري على 

  .. اإلسالم "

  أدرك هذا الغري . الشيخ :

" فأدرك هذا الغري على اإلسالم يف كافة أقطار اإلسالمية فأعلنوها احلليب : الغري ، نعم جزاك اهللا خريا شيخنا ؛ 

سلفية نقية وراحوا يدعون إليها ويعملون ا ، وإذا قيل هلم أنتم وهابية ، وأنتم أتباع ابن تيمية قالوا نعم جتمعنا 

  . ... السنة احملمدية والرسالة اإلسالمية "

  مجيل ! الشيخ :

" وهكذا وجدت السلفية يف دمشق بني صفوف اجلامعة ويف حلقات العلماء وجدت السلفية يف دمشق احلليب : 

وبني صفوف اجلامعة ويف حلقات العلماء حيملها شباب مثقف مستنري يدرس الطب واحلقوق واآلداب ، قال يل 

ذهب مع الشاب ألجد فضيلة الشيخ ناصر الدين شاب منهم أال حتضر درسنا اليوم ؟ فقلت يشرفين ذلك ف

األلباين حمدث دمشق الكبري وحوله من يزيد على األربعني طالبا من شباب دمشق املثقف وإذا الدرس جار يف 

باب محاية املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم ، جناب التوحيد وسده طرق الشرك من كتاب التوحيد وشرحه 

حممد بن عبد الوهاب وحفيده رمحهم اهللا ؛ وعجبت أشد العجب هلذه املصادفة الغريبة  فتح ايد للمجدد اإلمام

وأنصت ألمسع درس الشيخ وإذا يب أمسع التحقيق والتدقيق واإلفاضة يف علم التوحيد وقوة الردع فيه ، وإذا يب 

وبدأوا بدرس احلديث يف  أمسع مناقشة الطلبة اهلادئة الرزينة واستشكاالم العميقة حىت انتهى درس التوحيد

الروضة الندية وهنا مسعت علما مجا وفقها وأصوال وحتقيقا وهكذا حىت انتهى الدرس ، ومل أزل طيلة مقامي يف 

دمشق حمافظا على درس الشيخ وقد انتهوا يف علم التوحيد من كتاب فتح ايد وبدأوا بكتاب اقتضاء صراط 

  ل حني يزداد عددهم وتتجدد رغبتهم"املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ويف ك

  - عطس- احلمد هللا  الشيخ :



  السائلون : يرمحك اهللا

" فيطلبون وينشرون ومن تتبع جملة التمدن اإلسالمي وقف على ما هلذا الشيخ وتالمذته من نشاط احلليب : 

العام مما يبشر مبستقبل وجهود ، ولقد ملست بنفسي له تأثريا كبريا على كثري من األوساط ذات التأثري يف الرأي 

جدي كبري هلذه الدعوة املباركة ، ومما أحب أن أشري إليه أن هلؤالء اجلماعة مركزا يأوون إليه ويتلقون دروسهم فيه 

هداين إىل  - طبعا تكلم بعدها  - وقد أسس واختذت فيه مكتبة كان هذا الشاب الذي هداين إىل هؤالء اجلماعة 

مجاعة اإلخوان املسلمني السورية بل من شخصيام الالمعة وقد طلبت إليه أن  هؤالء اجلماعة عضوا عامال يف

  . ... يعطيين  "

  فقط . الشيخ :

" وقد طلبت إليه أن يعطيين فكرة عن هذه اجلماعة السلفية ومىت احلليب : يعين أنا حذفت اآلن االسم يف القراءة 

: ال أعرف على وجه التحديد الوقت الذي بدأ  تأسست وكيف سريها إىل آخره ، فأملى علي ما يلي ، قال

م وكان يقرأ مع ما يقرب من ثالثني أخ كتاب زاد املعاد 1945الشيخ فيه اجتماعاته ، وكان أول اتصال به عام 

، وخرج من هذه الدراسة بكتابه القيم  التعليقات اجلياد على كتاب زاد املعاد  وهو خمطوط ، وقد طلب مين 

أن أطلبه من الشيخ وأنه على استعداد لطبعه جبميع الشروط اليت يضعها الشيخ  1952عام  الشيخ حامد الفقي

، وال أعرف السبب الذي منع الشيخ من إرسال كتاب للشيخ حامد ؛ مث انقطعت عن الشيخ حىت عام 

م 1949م حىت قام الشيخ مع إخوانه بإحياء سنة صالة العيد خارج املدينة وقرأ مع بعض إخوانه عام 1949

مخسني خنبة الفكر ، مث بدأ مع إخوانه أيضا بقراءة كتاب الروضة الندية ، يف دار األستاذ عبد الرمحن األلباين ، 

   - ها شيخنا احلْلقة  -  وقد اتسعت هذه احللقة "

  احلْلقة الشيخ :

الرأي والعلم ويقرأ  " حىت أصبح الذين حيضروا يرتاوح عددهم بني أربعني إىل ستني ، وأكثرهم من أهلاحلليب : 

يف جلسة ثانية كتاب فتح ايد بناء على اقرتاح األستاذ عبد احلليم حممد أمحد ، وهو مدرس مصري درس يف 

" وحيضر هذه تطهري االعتقاد من أدران اإلحلاد  الشام أو درس يف الشام ، مث يف عمان وقد قدم له بقراءة رسالة "

ىل ، وهناك جلسة شبه خاصة يدرس فيها يدرس فيها كتاب الباعث احلثيث اجللسة عدد مماثل لعدد اجللسة األو 

يف اختصار علوم احلديث ، وكتاب طبقات فحول الشعراء ، وبعد أن انتهى اإلخوان من قراءة كتاب أصول الفقه 

  . ... للخالف وكانت تنعقد هذه اجللسة بدار األستاذ علي الطنطاوي "

  أحيانا ما دائما . الشيخ :



  . ... " وبعد سفره إىل باكستان عقدت بدار الدكتور محدي اخلياط "يب : احلل

  هذا هو . الشيخ :

" وهناك درس مع بعض علماء الشام يف التفسري وما زال هذا الدرس مستمرا حىت اليوم ، وحيضره عدد احلليب : 

رتغيب والرتهيب ويرتاوح يرتاوح بني عشرة إىل عشرين وقد مضى على استمراره عدة سنوات ويدرس يف كتاب ال

؛ شيخنا بالنسبة لدرس التفسري هل كان لكم صلة فيه أم ال  عدد حضوره بني مخسة عشر إىل مخسة وعشرين "

  ؟

  ما يف أثر يف نفسي هلذا الدرس . الشيخ :

  احلليب : يعين ما حضرته فضال عن أن تلقي منه شيئا ؟

  أينعم . الشيخ :

إلخوان الذين حيضرون مجيع أو بعض دروس األستاذ أمحد راتب النفاخ املدرس " ومن بني ااحلليب : نعم ؛ يقول 

باجلامعة السورية أو األستاذ عبد الرمحن الباين مفتش دروس الدين يف وزارة املعارف ، وعبد الرمحن حنالوي مدرس 

، أظن هو  تيمية " الفلسفة يف ثانويات دمشق ، ورشاد رفيق سامل حيضر الدكتوراة يف اجلامعة املصرية عن ابن

  حممد رشاد سامل املشهور اآلن ؟

  هو تويف إىل رمحة اهللا . الشيخ :

" وعضو جلنة الشباب املسلم املصرية واألستاذ عصام العطار املدرس يف املعهد العريب وعضو احلليب : رمحه اهللا ، 

ديوان احملاسبات ، وخالد صائمة  اهليئة التشريعية لإلخوان املسلمني يف سوريا ، وحممد مريدن حمامي وموظف يف

حمامي ودكتور نبيه الغربة طبيب ، واألستاذ حممد الصباغ مدرس األدب العريب يف ثانويات درعا ، وهكذا ؛ فإن 

هذه الدروس جتمع أمثال من ذكرنا من أهل العلم والفضل واألدب وممن يرجى منهم يف املستقبل القريب إن شاء 

مث  كافة ربوع سوريا وغريها ، إذا عرفنا أن منهم السورية واألردنية واملصرية واملغربية "  اهللا أن ينشروا السلفية يف

يذكر بعد ذلك بعض األشياء مث يتكلم شيخنا عن املكتبة الظاهرية يف صفحة أخرى أو يف موضع آخر من 

الشهري الشيخ ناصر  " ومن رواد هذه املكتبة الذين أجدهم كلما دخلتها العامل احملدث الشيخالكتاب ويقول 

 الدين األلباين ، وشاب مصري دؤوب ، جاء إىل هذه املكتبة خصيصا يف سبيل تأليف رسالة عن ابن تيمية "

  . ...وطبعا لعله هو نفسه رشيد سامل 

  أينعم . الشيخ :

  . ...احلليب : هذا الذي يذكره عبد اهللا بن مخيس 



  .هذه ذكريات طيبة اهللا جزاك اهللا خريا  الشيخ :

  . ...ألن األخ الذي بعث يل الرسالة  ...احلليب : اهللا يبارك فيك شيخنا ، أحببنا أن تكون 

  ؟ ...سائل آخر : هل العطار هو نفسه ما غريه الذي يف 

  هو نفسه . الشيخ :

  اهللا جيزيه اخلري واهللا رجل حنسبه على خري . السائل :

نا هنا فذكر يل ذلك ، فقلت له صورها يل وابعثها يل ؛ فلما احلليب : األخ الذي بعث يل هذه الصورة كان قد زار 

  . ...بعثها قال حبذا لو يقرأ هذا على الشيخ 

  هو األخ من أين هو ؟ الشيخ :

  احلليب : من الرياض

  الرياض الشيخ :

  سنة . 35احلليب : ما تيسر لكم لقاءه شيخنا هذا قبل 

  . ...سائل آخر : اخونا 

  اهلني الشيخ :

  . 79أو  87: نعرفك على هذا الطالب خريج كلية الشريعة سنة  سائل آخر

  أهل مرحبا ، واآلن ماذا يعمل ؟ الشيخ :

  سائل آخر : يعمل مدرس ، وأيضا طالب يف قسم احلديث باجلامعة .

  يف اجلامعة هنا ، أخذ اهللا بيدك . الشيخ :

  اهللا يبارك فيك . السائل :

  أسئلة ؟ هات نرى ؟ البد من الرتمجة أن تصمم لنا الشيخ :

اهللا جيزيكم اخلري ، األسئلة هي عامة وليست متخصصة وإن شاء اهللا تكون الغاية منها ، يف هناك جملة  السائل :

  تصدر يف اجلامعة يقال هلا صوت الطلبة ، هذه تكون متداولة بأيدي الطلبة ، واملسئولني والدكاترة .

  نعم الشيخ :

يف حد النظر إىل املخطوبة يف السلسلة الصحيحة ورمبا اطلع عليه املتخصصون  ظهر رأيكم ...السؤال  السائل :

  ، ولكن لو أراد الشيخ أن يبني للعامة هذا احلكم ماذا يقول ؟

أنا أجيب عن هذا السؤال قبل استيضاح أو استحضار ما يف السلسلة الصحيحة ألين أعتقد أنه قد  الشيخ :



فأعطي جوابا عاما مث بعد ذلك ننظر إذا كان هذا اجلواب العام يتطلب يكون فيها شيء جرى فيه تعديل ما ، 

منا إضافة أخرى ، هذا كحكم شرعي ال أرى فرقا بني العامة واخلاصة ؛ ألن الذين يريدون أن يتزوجوا ليسوا من 

وإذا  اخلاصة فقط بل الناس يف ذلك سواء ، سواسيه كأسنان املشط كما يقال ، وكما يقال يف احلديث الضعيف

األمر كذلك فالبد أن يعرف كل مسلم هذا احلكم الشرعي حىت ينطلق على أساسه وعلى ضوئه ؛ فال جيد حرجا 

من أن يتعاطه مادام أنه جيد يف ذلك فسحة ويسرا يف دين اهللا عز وجل ؛ فليست املسألة من املسائل النظرية أو 

لعلمية ، فال حندث الناس ، كل الناس مبا ال يعقلون الفكرية اليت جيب أن يراعى فيها قدرات الناس العقلية وا

ليست املسألة من هذه أو من هذا القبيل وإمنا هي مسألة حكمية عملية جيب أن يعرفها كل مسلم بدون استثناء 

هل هو مثال مثقف أو غري مثقف ، صاحل أو غري صاحل ؛ ألن كل هؤالء ينبغي أن يتزوجوا ، فإذا قال هلم الشارع 

ا عاما فعلى الذي يريد أن يدل الناس على اخلري وأن يعلمهم اخلري ال يفرق يف مثل هذه املسألة بني هلم حكم

العامة واخلاصة ؛ هذا جوايب كجواب عام ؛ اآلن أعود ألسأل هل أنت تستحضر ما الذي جاء يف سلسلة 

  األحاديث الصحيحة تفضل ؟

( إذا ألقى اهللا في اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : ذكرمت يا شيخنا يف تصحيح احلديث قول رسول  السائل :

  قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل وإن كانت ال تعلم )

  أي نعم تفضل الشيخ :

ى وتابعت استشفاف من هذا احلديث احلكم الشرعي أنه جيوز للخاطب أن يرى شعر املرأة وجيوز أن ير  السائل :

  ؟ ...منها 

  يعين جيوز أن يرى منها أكثر من وجهها وكفيها ، نعم ؛ طيب هل تذكر أكثر من ذلك ؟ الشيخ :

  هذا الذي أذكره اآلن . السائل :

  هذا الذي تذكره ال أزال أتبناه الشيخ :

  اهللا جيزيك اخلري السائل :

السالم لعصبية مذهبية تستويل على بعض وال يسعنا إال أن نفيت به وإال عطلنا أحاديث الرسول عليه  الشيخ :

الناس ، وهؤالء الناس مع األسف يكونون عادة متأثرين بأقوال غري املعصوم أكثر مما هم يكونون متأثرين بأقوال 

  النيب املعصوم ، وهذا قلب للحقيقة ال جيوز للمسلم أن يتلبس ا ؛ فإذن جوايب السابق يصلح قائما

  جزاك اهللا خريا السائل :

لكن ال بأس أن ألفت النظر إىل شيء قد يفيد نشره يف هذه املناسبة ، كنت ذكرت هناك أو يف غري  لشيخ :ا



مكان ولعل األخ علي يساعدنا بذاكرته يف ذاك املكان ، كنت ذكرت هناك قصة تتعلق بعمر ابن اخلطاب وبابنة 

يس هو يف خطبته إياها ألنه حباجة إىل علي بن أيب طالب املسماة بأم كلثوم ، أنه خطبها من علي وذكر أنه ل

الزواج وإمنا لكي يكون قريبا من الرسول عليه السالم ، فاتفق مع أبيها علي بن أيب طالب أن يرسلها إليه فإن 

" له لو ال أنك أمري املؤمنني لصفعت أعجبته تزوجها وإال ال ، فأرسلها علي إليه فكشف عن ساقها فقالت 

القصة كاستئناس أو استشهاد ا على أن الرؤية أو النظر الذي جاء ذكره يف ذاك  أنا كنت ذكرت هذه خدك "

احلديث ويف غريه من األحاديث كنت ذكرا باملناسبة هناك ، ليس املقصود فقط النظر إىل الوجه والكفني وإمنا 

  بن حجر العسقالينإىل أكثر من ذلك بدليل هذه القصة ، سقت أنا هذه القصة يومئذ نقال من كتاب احلافظ ا

  . ...شيخنا من هنا  السائل :

احلديث أو إىل هذا األثر ، فهذا األثر نقلته من كتاب ابن حجر وكان قد عزاه لعبد الرزاق وكان سكت  الشيخ :

عليه والقاعدة بالنسبة للحافظ ابن حجر لتضلعه يف هذا العلم أنه يوثق مبا سكت عليه من الروايات ؛ فنحن 

ه الثقة ، مث بعد ذلك طبع كتاب عبد الرزاق املصنف الذي هو منه نقل هذه القصة فلما رجعنا إىل جرينا على هذ

األصل واستقينا منه استغنينا بذلك عن السواقي كما يقال ، وقفنا على السند الذي مل يكن بني أيدينا يومئذ ، 

آخر ال حيضرين اآلن ؛ املهم ثبت لدي أن  يوم نقلناه من الفتح ، فتبني يل بأن السند فيه انقطاع ورمبا فيه شيء

  القصة غري ثابتة وأنه ال جيوز لنا فيما بعد أن نذكرها إال مع بيان ضعفها ، ولعلي قد فعلت ذلك يف مكان ما .

  احلليب : يف الضعيف الثالث .

  يف الضعيف الثالث ، هذا الذي حتفظت منه يف أول جوايب ، واضح ؟ الشيخ :

  خريا جزاك اهللا السائل :

  طيب الشيخ :

نعم شيخنا هل يف فرتة ختلص بنتيجة أنه جيوز للخاطب أن يرى من املخطوبة شعرها ونصف ذراعها  السائل :

  ونصف ساقها ؟ يف فرتة من الفرتات نتوقف عند الكالم هذا ؟

الرواية هذه  هذا الذي حنكي عنه اآلن ، يف شيئني هنا توقفنا عنه ، أحدمها ما سبق ذكره آنفا ، وهو الشيخ :

  املتعلقة بأم كلثوم ، واضح ؟

  لعدم صحتها . السائل :

عدم صحتها ، الشيء الثاين أنه ال جيوز التعمد أن تظهر أمامه هكذا بأكثر من وجهها وكفيها وإمنا  الشيخ :

  يكون ذلك عنها دون علمها



  شيخنا ... السائل :

صة املذكورة املتعلقة بكشف عمر بن اخلطاب عن ما سجلت اآلن أقول بالنسبة للسؤال السابق الق الشيخ :

خطيبته أم كلثوم ، كشفه عن ساقها تبني يل بعد أن وقفنا على إسنادها يف املصدر الذي كان احلافظ ابن حجر 

إليه أال وهو مصنف عبد الرزاق بأن اإلسناد ضعيف منقطع ال تقوم به حجة ، ولزم من ذلك أن نقف عند  ...

كنت ذكرت بعضها يف سلسلة األحاديث الصحيحة ويف الد املشار إليه آنفا ، وهي تفيد تلك األحاديث اليت  

أن للخاطب أن ينظر إىل من هو عازم على خطبتها أن ينظر إىل ما يبدوا منها عادة ولو كانت يف عقر دارها ، 

من حمارمها على أن  ولكن ذلك دون علم منها ، دون علم منها ؛ أما أن يتفق اخلطيب مع خطيبته ولو مبحضر

يرى منها ما ال جيوز لألجنيب أن يرى منها ، فهذا مما ال نعلم دليال عليه إال القصة السابقة ، وقد تبني لنا ضعفها 

  وقد رجعنا عنها .

أستاذي اآلن الكيفية اليت تتم فيها الرؤية بعلمها لن تكون يعين ذا الوضع إال يف بيتها أو يف مكان  السائل :

  يراها فيه أحد ؟ آمن ال

هذا أعتقد أنه ليس له عالقة بالفقه وإمنا هذا عالقته بالوضع االجتماعي يف كل بلد من البالد ، فمثال   الشيخ :

كيف رأى ذلك الصحايب ؟ كان يرقبها ويرتقب أن يراها وهي على ادجارها وعلى سطح دارها وهي تنشر 

العصر حىت وال مؤاخذة توجه مثل هذا السؤال كيف يراها غسيلها ، فهذا أمر ليس خاصا بذلك العصر دون هذا 

  .-يضحك- ؟ إن رؤيتها اآلن أيسر بكثري من ذاك الزمان 

احملجبات امللتزمات أستاذي اآلن يعين صعب حىت نشر الغسيل ، حىت لو يف بيتها إن كانت مكشوفة  السائل :

  من الصعب أن خترج للنشر ؟

لك ال يستدعي أن خنالف النص الشرعي ، أي نعم فكيف هو ، لكن ذ-يضحك-ذلك ما نبغي  الشيخ :

  يتوصل إىل رؤيتها دون علم منها ، هذا األمر بقى يعود إىل الصياد املاهر ـ يضحك الشيخ رمحه اهللا ـ .

احلليب : بعدين يف نقطة ، السؤال يظهر يف آخر اآلن كأنه أمر الزم واجب أن يرى وإال كيف نريد نرى ؟ إذا ما 

  . ...ه الصورة يعين ما هو خطر أو ما هو خطأ كبري نرى ذ

  هذه رخصة على كل حال . الشيخ :

  . ...احلليب : أينعم رخصة من هذا الباب 

سائل آخر : والنقطة اليت اختلفت فيها شيخي مرة يف مثل هذا السؤال أن تنقل لك األم ، ال جيوز النقل أصال ؛ 

  . ...تك ، عمتك من احملارم عن وصف شعرها أو قسمها أما يف هذه احلالة جيوز النقل أمك ، أخ



  وما ادري ايش ؟ ( شمي عراقيبها )هذا صح ، هذا ثابت يف السنة أن الرسول خطب امرأة فقال  الشيخ :

  ومعاطفها ) ) 

أي نعم فممكن بطريقة أخرى أن واحد له أم خاصة إذا كانت عجوزة ماهرة يقولون عنا يف الشام  الشيخ :

عين تعرف كيف تؤكل الكتف وكيف يعين تدهي بعقل ايش ؟ اخلطيبة وتتقرب منها وتعرف خفتها ووزا عفريتة ي

  إىل آخره ، فهذا سبيل من السبل .

يسعى الناس للوصول إىل السعادة فتعددت مذاهبهم يف هذا ، لو أراد شيخنا أن يبني للناس معامل يف  السائل :

  ؟ طريقهم للوصول إىل السعادة ماذا يقول

ما أظن يف هذا اختالف إال بني الفالسفة ؛ أما بني اإلسالميني الذين يؤمنون باهللا ورسوله ويؤمنون بأنه  الشيخ :

ليس هناك طريق للوصول إىل السعادة يف الدنيا واآلخرة إال التمسك باإلسالم ؛ فليس هناك أجوبه متعددة إمنا 

قاوة عارضا اإلسالم ، وذلك واضح جدا يف آيات كثرية ،  هو التمسك باإلسالم ، والعكس بالعكس من أراد الش

(( َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإن َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى * كقوله تعاىل يف اآلية املعروفة : 

 َكَذِلَك َأتـَْتَك آيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسى ))  قَاَل َرب ِلَم َحَشْرتَِني َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيًرا * قَالَ 

ولكن الذي جيب أن نتنبه له هي حقيقة عظيمة جدا ومؤملة من ناحية أخرى لفقدان كثري من املسلمني هلا علما  

ه وآله وسلم وفهم كثريون منهم وتطبيقا بعضهم أال وهي أن اإلسالم بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا علي

السلف الصاحل هلما هو العالج لكل األدواء واألمراض النفسية اليت إذا أصابت أمة أو شعبا مل تطعم هذه األمة 

أو هذا الشعب طعم السعادة , اإلسالم املستقى من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل هو العالج ؛ ولكن 

عالج دخله كثري من املواد الغريبة اليت إن مل نقل إنه أفسدته بالكلية الشيء الذي أريد أن أدندن حوله اآلن هذا ال

فال أقل إنه منعت كونه عالجا حامسا ، ذلك مما دخل يف هذا اإلسالم ما ليس منه سواء ما كان هذا الدخيل يف 

به من هذه العقيدة ، أو يف العبادة ، أو يف السلوك واألخالق ؛ ولذلك فقد ينقلب هذا اإلسالم بسبب ما أصا

األمور الدخيلة عليه أنه ال يظهر أثره يف ذاك اتمع الذي يدين به فال يكون العيب هو من اإلسالم وإمنا العيب 

مما دخل يف هذا اإلسالم ؛ ولذلك فنحن نلح وندندن دائما وأبدا أننا إذا كنا نبتغي هذه السعادة وال طريق هلا  

مبفهومه إذا صح التعبري املطاطي إمنا مبفهومه اخلاص القائم على   كما قلنا إال اإلسالم ولكن ليس االسالم

الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل ؛ حينئذ فهو منبع السعادة وال شيء سواه ؛ وعلى كل حال فأنا أرى 

تم  أن مثل هذا السؤال قد حيسن طرقه يف بعض اجلامعات اليت ال ختتص بل وقد ال تم بدراسة اإلسالم وإمنا

بدراسة الثقافة العامة سواء كان إسالما أو كان فلسفة أو كان علمانيا أو ما شابه ذلك ، وإال مفهوم بني 



املسلمني أن ال سعادة إال التمسك باإلسالم ؛ لكن أنا أردت أن أضيف إليه التمسك باإلسالم مبفهومه 

  الصحيح .

ي يف هناك أحاديث ولعلكم اطلعتم على زيادة مل أستاذي لعلي ما استطعت أن أوضح ، كان مقصود السائل :

  ( أربع من السعادة الزوجة الصالحة والبيت الواسع )يسمح لكم أو مل يتح لكم أن تكتبوها مثال حديث 

  هذه األحاديث تدل على أشياء مادية متعلقة بالسعادة  ؟

  هذا جزء من السعادة . الشيخ :

  جزء ؟ السائل :

  جزء . أنت مل تسأل عن الشيخ :

  أنا أسأل عن السعادة بشكل عام . السائل :

  آه . الشيخ :

  ومنها هذه األجزاء . السائل :

  طيب ، هذا من السعادة وجاء به اإلسالم . الشيخ :

" احلليب : شيخنا كنت أخذت منكم رسالة صورا امسها رسالة للشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ، امسها 

  على قلة أوراقها من أعظم ما كتب شيخنا لسعيدة "الوسائل املفيدة للحياة ا

  ما شاء اهللا الشيخ :

احلليب : لو أن إنسانا مغموما مهموما متضايقا يعين ال تسعه الدنيا يقرؤها ، سبحان اهللا إن جاز التعبري كأا 

  سحر .

  ما شاء اهللا . الشيخ :

  جدا شيخنا . احلليب : أيوه اهللا ! الوسائل املفيدة للحياة السعيدة رائعة

  عليك ا . الشيخ :

  احلليب : يعين عظيمة سبحان اهللا ، للشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي .

أستاذي بدأت بعض اآلراء العلمية متيل إىل اعتبار بعض أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  السائل :

حرج ونفي لإلشكال ؛ ماذا يقول شيخنا يف من الكالم الشخصي ال من الوحي ظنا منهم أن يف ذلك إبعاد لل

  أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الطب ؟

أنا اعتقادي أخي ، وهذا اعتقاد كل مسلم يشهد بأن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا أن األصل يف   الشيخ :



ل يف قويل األول فهو حق اآلراء كل ما خيرج من فم النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو حق ومل أقل فهو وحي ألدخ

اليت قد تصدر منه باجتهاد وبرأي ، مث يقر عليه فيصبح حقا ؛ ومع األسف عامة املثقفني الشرعيني فضال عن 

غريهم وعمن دوم ال يعاملون أحاديث الرسول عليه السالم اليت هي من قبيل األحاديث اليت جاء اإلشارة إىل 

ب النبوي ال يعاملوا كما يعاملون أقوال العلماء اتهدين ، كيف يعاملون أقوال بعضها آنفا وهي املتعلقة بالط

العلماء اتهدين أم خيضعون هلا وجيعلوا شرعا مستمرا وينكرون أشد اإلنكار على من قد خيالفها ولو حبجة 

ملثقفني ال يعاملون هي يف واقعها أقوى من حجة ذلك اإلمام الذي ارتأى ذلك الرأي ؛ فكثري من أولئك ا

أحاديث الرسول من هذا النوع بأن يقولوا هذه صدرت من الرسول ولو باجتهاد منه ؛ فنحن جيب أن نتبناها ألننا 

نتبىن آراء العلماء فهو سيد العلماء أوال ؛ مث هناك فرق كبري ثانيا بني هذا السيد الذي ال مثل له وبني أولئك 

هلم بدون استثناء ما بني أجر واحد إن أخطأ وأجرين إن أصاب ؛ أما أقوال العلماء ، أن أولئك العلماء أقوا

الرسول عليه السالم فهي كلها بأجورة مضاعفة وال أقول بأجرين ؛ ملاذا ؟ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إن 

(( عبس تعاىل :  اجتهد فأخطأ كما يضرب بعض األمثلة يف السرية النبوية بل ويف اآليات القرآنية كمثل قوله

فهو إن أخطأ عليه السالم فليس كسائر علماء اإلسالم ، ال يقر على خطأه بينما  وتولى أن جاءه األعمى ))

العلماء اآلخرين واهللا ما ندري أصاب أم أخطأ ؛ لكن نكل أمره إىل اهللا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر 

ك باتفاق علماء املسلمني أنه ال يقر على خطأ ؛ ألنه كما هو واحد ؛ لكن الرسول عليه السالم خيتلف بال ش

معلوم من علم أصول الفقه أن السنة هي ثالثة أقسام : قول ، وفعل ، وتقرير ؛ أي إذا الرسول رأى شيئا وأقره 

صار شرعا ؛ ملاذا ؟ ألنه ال يقر على خطأ ؛ وهل معىن ال يقر على خطأ أنه نزل عليه وحي بأن هذا الشيء 

ذي فعل على مرأى ومسمع منه أوحي إليه أنه صواب ؟ ال ، ليس من الضروري أن يكون األمر كذلك ؛ لكن ال

كما أننا نتخذ إقرار النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لشيء رآه حجة فأوىل بنا   " بال تشبيه "حسبنا أن اهللا كما 

عدها حجة ؛ فإذن إذا تصورنا أن النيب صلى وأوىل أن نعلم أن اهللا عزوجل أقر نبيه على شيء فيصبح حجة ما ب

إال السام ، حنن  ( الحبة السوداء شفاء من كل داء إال السام )اهللا عليه وسلم قال مثال من األحاديث الطبية 

إذا تصورنا أن هذا الكالم النبوي الطيب خطأ كيف أقر عليه السالم وتلقاه الصحابة وتلقاه السلف عنه خلفا عن 

( في الجنة ما ال عين رأت جزءا من حياة املسلم ، ال يستطيع أن يتصور إال أنه كما لو قال سلف حىت صار 

( كذلك قوله عليه السالم يف احلبة السوداء اليت ال يعجبك مرآها   وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر )

ي جدا أن يقال إننا ، يستحيل أن يكون هذا خطأ يا مجاعة ، وخطأ جل أنها شفاء من كل داء إال السام )

نؤجل البحث أو التصديق أو اإلميان ذه األحاديث إىل مىت ؟ أن يكشف العلم ، زعموا حقائق هذه األحاديث 



(( آلم . النبوية إن وقع ذلك فذلك زادهم ضعفا ومل يزدهم إميانا ؛ ألن اإلميان كما نعلم من قوله تعاىل يف القرآن 

والغيب يف اللغة   (( الذين يؤمنون بالغيب ))من هم ؟ أول شرط  ن ))ذلك الكتاب الريب فيه هدى للمتقي

العربية هو كل ما غاب عن عقلك أنت أيها اإلنسان ، هذا العقل احملدود أوال يف خمك ومهما اتسعت دائرة 

ن الفكر فهو حمدود على كل حال ؛ فإذا جاءك نص من اهللا أو رسوله بشيء فوجب عليك اإلميان والتسليم به أل

هذا الشرط األول يف املؤمنني الذين يؤمنون بالغيب ؛ فإذا حنن توقفنا عن اإلميان ذا احلديث واإلميان حبديث 

( فليغمسه ثم ليخرجه أيش هذا احلديث ؟ فيه قذارة  ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه )مثال : 

(( آمنا به كل من كشف حقيقة أمره بالطب هذا ما زال ما ان فإن في أحد جناحيه داء وفي اآلخر دواء )

فال جيوز التوقف يف هذه األحاديث ؛ ألننا نفرتض أحد شيئني ـ وهذا خالصة ما سبق ـ إما أن  عند ربنا ))

يكون هذا الكالم ال أقول وحيا وأنت مالحظ معي كلميت األوىل حق ، وإما أن يكون باطال ، وال أقول خطأ ؛ 

إما أن يكون حقا وإما أن يكون ضالال باطال ؛ فهل يتصور  ا بعد الحق إال الضالل ))(( فماذألن اهللا يقول : 

املسلم شيئني خطريين أحدمها ناتج من اآلخر ، هل يتصور املسلم أن يكون هذا الكالم باطال ؟ وربنا تبارك 

ه يعلم أن هذه الكلمة اليت وتعاىل الذي أرسل إلينا نبينا حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم باهلدى والنور واحلق كل

نطق ا الرسول عليه السالم وهب أنه تلقاها من الطب اجلاهلي ، الطب التجريب العريب ، هب أن األمر كذلك 

؛ لكن اهللا يعلم أنه خطأ ، هل اهللا يقر نبيه عليه السالم على هذا اخلطأ ؟ وخباصة أنه ترتب عليه خطأ آخر وهو 

سلمني ويصبح هناك علم خاص امسه علم الطب النبوي ، إن حنن آمنا مبثل هذه أن يصبح شريعة وعقيدة عند امل

الضاللة أن نتصور أا كلمة قاهلا الرسول بناء على التقاليد العربية وعلى التجارب العلمية يومئذ والشك أن العلم 

ريا وكثريا جدا خاصة ملا الطب العريب يومئذ كان يعين ليس ناضجا وإن كان استفاد منه األوروبيون فيما بعد كث

تشرفوا باإلسالم ؛ لكن البحث أننا ال نتصور بل جنعل ذلك مستحيال أن الرسول عليه السالم يتلقى جزءا من 

علم سواء كان  اآلن نوسع الدائرة قليال سواء كان طبا أو فلكا أو حنو ذلك من األمور اليت ال يدرك العقل 

لرسول عليه السالم وهي تكون يف واقعها أمرا باطال وربنا يقره على ذلك ، البشري عادة حقائقها ، مث ينطق ا ا

هذا أمر مستحيل ؛ ولذلك أنا أعتقد أن الذين يقفون هذا املوقف الواهي بل املزري بالنسبة هلذه األحاديث فال 

 يثقون برواة هذه يؤمنون ا ، هؤالء بالشك يف إميام ضعف من أحد أمرين وأحالمها مر : األمر األول أم ال

األحاديث ، وأئمة احلديث الذين صححوها ألن األمر إن كانوا كذلك يؤمنون إذن األمر أخطر أم ال يصدقون 

" أنتم الرسول فيطرقون عليه احتمال أن يكون هذا رأي كرأي البشر ويطبقون عليه بالتايل قوله عليه السالم حبق 

كن البحث اآلن إذا الرسول حتدث عن أمر ال يتعلق بالعبادة وال هذا احلديث صحيح ل أعلم بأمور دنياكم "



يتعلق بالعقيدة لكن يتعلق بعلم الفلك ، هذه من أمور الدنيا ، يدور البحث السابق هذا أمر يتعلق بالعلم ، أي 

يف  علم ؟ الذي كان معهودا يف اجلاهلية ؛ فالرسول نطق بذلك يستحيل أن اهللا يقره على هذا األمر وهو خطأ

واقع أمره ؛ فإذا كل األحاديث اليت صحت عن الرسول أوال وأقر عليها إىل آخر رمق من حياته ثانيا فيجب أن 

ال نفرق بينها وبني أي حديث آخر سواء ما كان له عالقة بالعقيدة أو له عالقة بالعبادة أو بالسلوك ، كل ذلك 

بد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه الذي كان حق ويرد عليه قول الرسول عليه السالم الذي رواه لنا ع

جيالس املشركني وحياججهم ؛ فأوردوا عليه الشبهة التالية قالوا له أنت تكتب عن حممد كل ما يقوله يف ساعة 

الرضا والغضب فعملت هذه الشبهة عملت عملها يف قلب عبد اهللا فذهب إىل الرسول عليه السالم وقال له 

إن خرج منه خطأ جاء  ( اكتب فو الذي نفس محمد بيده ال يخرج منه إال حق )ل له قولتهم هذه ، فقا

  البحث السابق ال يقر عليه فهو ليس كالعلماء فهو سيد العلماء .

  ؟ (( ولو تقول علينا بعض األقاويل ))يف هذا شيخنا قول اهللا تعاىل :  السائل :

جانب ثاين ؛ ألنه ال خيفاك التقول هو تقصد االفرتاء ،  لكن هذا له )) ...(( ألخذنا منه باليمين  الشيخ :

  وحبثنا ليس من هذا القبيل .

  احلليب : شيخنا يف نفس املوضوع

  كيفت واال كيف ؟  الشيخ :

  اهللا جيزيك اخلري  السائل :

  اهللا حيفظك . الشيخ :

  اهللا يكرمك السائل :

  فيك احلليب : يف نفس املوضوع تأكيد لكالم أستاذنا اهللا يبارك

  تفضل اهللا حيفظك الشيخ :

  احلليب : يف بعض كتب األصول شيخنا رأيتهم يقسمون الوحي إىل ثالثة أقسام

  نعم الشيخ :

  احلليب : وحي تبليغ ، ووحي تقرير ، ووحي انكار ؛ وهذا هو عني الذي تفضلت به شيخنا ؟

  هو هذا . الشيخ :

  احلليب : اهللا يبارك فيك استاذي

  ها غريه الشيخ :



الشيخ حممد الغزايل غفر اهللا له يف كتابه السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث تقدم بآراء يف الغناء  لسائل :ا

  واملس الشيطاين ، يا ليت نعرف رأيكم أستاذي يف هذا األمر ؟

من فلسفة  يا أخي هذا الرأي من غزايل العصر ، هو ككثري من آراء غزايل ذاك العصر املاضي أنه نابع الشيخ :

خاصة تصدر ممن مل يتشبع بالسنة احملمدية ، وهذا أمر ظاهر يف غزايل العصر ألنه ينكر حقائق شرعية ثابتة ال 

مرد هلا أبدا إال بتحكيم العقل الصغري هذا الذي ال ميكن أن يتسع هلذا الوحي الذي أنزله اهللا على قلب حممد 

 (( إنا سنلقي عليك قوال ثقيال ))ين عبثا بل حقيقة قال : عليه الصالة والسالم ، مل يقل ربنا عز وجل يع

الوحي ثقيل ، حينما ينزل الوحي على حممد عليه السالم وهو على ناقته الناقة وهي من أشد احليوانات حتمال  

كانت حتط برأسها وختضع وال تتحمل ؛ فهذا الوحي كله ال يستطيع العقل البشري أبدا أن يتحمله إال من طريق  

(( فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم قال رب العاملني :  كما

وكلما كان املسلم واسع االطالع على الكتاب والسنة معا ، أنا أعرف  حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما ))

را يف املدينة ملا كنا يف الس يلي يسموه من الغزايل هذا أنه كان يلهج بتالوة القرآن ؛ ألنه التقيت معه مرارا وتكرا

الس األعلى يف اجلامعة اإلسالمية ، وملا نفيت من هنا وذهبت إىل قطر كان منزيل يف الفندق الذي أنزلت فيه 

هناك جتاه منزله يف الفندق نفسه ، فكنت فعال أشعر أنه رجل عنده هلج بتالوه القرآن كأنه كان حيفظ لكن 

هذه الرؤية وأراه من جهة أخرى تلك الرؤية العلمية يف آثاره وكتبه أقول بلسان احلال واآلن أقول  حينما كنت أراه

( ال يعقدن أحدكم أللفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب اهللا فما وجدنا فيه حالال بلسان املقال 

، أال إن ما حرم رسول اهللا مثل ما حرم حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه أال إني أوتيت القرآن ومثله معه 

فهذا اإلنسان ما جاءت منه هذه الشواذ ، بل ال أداهنه وإن كانت هناك صحبة بيننا كما أشرت إليها آنفا  اهللا )

، أقول بدل أيش هذه الشواذ بل هذه الضالالت ما جاءته إال ألنه كان مزورّا وكان جمانبا للسنة وكان حيكم عقله 

لسنة فما أعجبه منها قبضه وعقده يف قلبه وما مل يعجبه سخر منها ، ال أقول ضرب ا عرض ، عقله على ا

احلائط ، سخر منها وسخر أيضا من حامليها ؛ فاملثاالن اللذان سألت أنت عنهما مثالني من عشرات األمثلة 

ا أيضا مبثوث يف كتبه الكثرية بعضها مبثوث يف الكتاب الذي مسيته أنت آنفا ، والكثري الكثري منها بعضه

األخرى ، وبعضها يف نفسه تطفح كلما جاءت مناسبتها فأنت طرحت سؤالني اثنني أحدمها ما يتعلق بالغناء 

  واآلخر ما يتعلق مبس اجلن .


